
Nuværende formulering Forslag til ændring
1.Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Klint Bakker"
2.Foreningens formål er at samle medlemmerne til fremme af fælles grundejer interresser 
3.Som medlem kan optages ejere af parcelIer udstykket fra matr. nr. 4a. af Klint by, Højby Sogn.
Der kan kun oprettes et medlemskab pr. matr. nr., men et medlemskab kan omfatte flere matr. nr. med samme ejer.
Der udsendes kun informationsmateriale til en adresse pr. medlemskab.
4.Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, deres ægtefælle eller livsarving.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen ved direkte valg.

Lige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer.
Uligeår vælges kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Hvert år vælges desuden en suppleant.
Genvalg kan finde sted. 
5.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i ferietiden i KLINT. Indkaldelse skal finde sted til hvert medlem 
senest 14 dage før.
Med indkaldelsen skal følge:
revideret regnskab for året før,
budget for året
samt kopi af indkomne forslag.

Generalforsamlingen vælger udover bestyrelsen (jvf. 4.) også en revisor.
6.Dagsordenen for generalforsamlingen er: 
1.      Valg af dirigent. 
2.      Beretning fra formanden og nedsatte ud valg til godkendelse. 
3.      Regnskab til godkendelse. 
4.      Fremlæggelse af budget for året samt godkendelse af kontingent.v 
5.      Behandling af indkomne forslag. 
6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, besty relsessuppleant og revisor. 6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af stående udvalg ,besty relsessuppleant og revisor.
7.      Eventuelt. (Punkter herunder kan ikke sættes til afstemning) 

7.Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest O l. juni.
8.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antalIet af fremmødte medlemmer.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Et medlemskab kan omfatte flere parceller, men hvert medlem kan kun afgive en stemme.

Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning kan finde sted, hvis 5 af de fremmødte eller dirigenten kræver det.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder det foreslåede.

9.Regnskabsåret er kalenderåret, og det på generalforsamlingen vedtagne kontingent forfalder samtidig med generalforsamlingens afholdelse.

Ved indbetaling efter den ved opkrævningen angivne frist pålægges et gebyr, hvis størrelse fastlægges sammen med kontigentet på 
generalforsamlingen.

10.  Medlemskab er bindende for såvel nuværende som fremtididige ejere, hvilket skal oplyses ved salg. 




